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Redactioneel. 

Stel, je bent al jaren een 
van de meest bij de club be
trokken mensen van een grote 
tafeltennisvereniging met 
landelijke uitstraling. Eerst 
doe je jaren het wedstrijdse
cretariaat, op een gegeven 
moment word je zelfs naar 
voren geschoven als voorzit
ter in bepaald niet de minst 
woelige periode van het club
bestaan. 
Dan doen zich binnen de ver
eniging enige ontwikkelingen 
voor waar je je niet in kunt 
vinden, en je treedt af. 
Sterker nog: je verlaat (met 
bloedend hart en een hoop 
mooie herinneringen) de club. Behalve in het bedrijfstafelten
nis bij de nevenbond wil je ook NTTB-competitie gaan spelen 
bij een naburige vereniging waar je al een tijdje met veel 
plezier meetraint. 
Wie schetst dan je immense verbazing wanneer dit niet door 
blijkt te kunnen gaan, omdat inmiddels de teamlijsten voor het 
nieuwe seizoen al zijn ingediend en de Technische Commissie 
van je ouwe club je niet vrijgeeft ••• 
Niemand bij de vereniging heeft er ook maar enige baat bij jou 
op die manier dwars te zitten, het enige effect is een ver- · 
slechtering van de verhoudingen. 
Een flinke zwarte piet gaat in de richting van de TC van deze 
niet bij naam te noemen vereniging die op zo'n kinderachtige 
wijze een oudclubgenoot met onmiskenbare verdiensten voor de 
club (een oor aan-)naait. Bah! 

Bestuursmededelingen. 

JOAN BOONS AFGETREDEN ALS ACL. 

Joan Boons, ongeveer een half jaar geleden begonnen als afde
lingscompetitieleider, heeft de beslissing genomen om zijn 
functie met onmiddelijke ingang neer te leggen. Dat is geen 
leuke ontwikkeling, maar wel een besluit waar we ons in dienen 
te schikken. 
De oorzaken kunnen het best gekenschetst worden als "communi
catiestoornissen" nog versterkt door gewijzigde werkomstandig
heden. De details doen er verder niet toe. 
Door de grotere zelfstandigheid van de competitieleiders en 
vooral van de seniorencompetitieleider (Els Damen) en de 
jeugdcompetitieleider (Marianne Wagemakers) hoeven er voor de 
lopende zaken geen rechtstreekse problemen te ontstaan. Niet
temin gaan we als afdelingsbestuur wel snel op zoek naar een 
oplossing, zeker ook met de overschakeling naar de tweede 
kompetitiehelft voor de boeg. Het "wie" of "hoe" van de oplos
sing is nog een open vraag. Er zijn .een paar stappen afgespro
ken die achtereenvolgens gezet gaan worden. 
Als overgangsregeling fungeert binnen het afdelingsbestuur 

2 



Nico van Erp a ls aanspreekpunt voor kompetit i_ezaken . De norma
le zaken blijven lopen v i a de bekende kanalen (compet iti e lei
ders, SCL en JCL), daar waar ruggespraak gewenst is, komt Nico 
van Erp in beeld. 
Kompetitie is een erg belangrijk onderdeel van het tafelten
nisgebeuren binnen de afdeling. We rekenen dan ook op ieders 
medewerking om alles soepel door te laten lopen, en we hopen 
op een goede invulling van het ontstane hiaat op korte ter
mijn. 

Namens het afdelingsbestuur, 
Adri Dam, voorzitter. 

Accommodatiefonds. 

Door het afdelingsbestuur is besloten om bij het verstrekken 
van leningen uit het accommodatiefonds de criteria om in 
aanmerking te komen voor een lening enigszins te wijzigen . 

Bij het verstrekken van leningen aan verenigingen worden 
voortaan de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

Hoogte vh te lenen 
Maximum: 

bedrag: aantal leden x f 100,--

Minimum: 
f 10.000,-- (conform landelijk) 
n.v.t. 

Altijd mogelijk: f s.ooo,--
Jaarlijkse aflossing: 
Minimaal: 

minimaal 10 % van het geleende bedrag 
f 1.000,--

Maximaal: f 2.000,--
Terugbetalingstermijn: 5 à 10 jaar 
Rentepercentage: thans 3% (conform landelijk) 

Uiteraard geldt bij al deze voorstellen dat de financiële 
situatie van de verenigingen een en ander wel toe moe~ laten en 
dat ook het accommodatiefonds over voldoende middelen moet 
beschikke11. 
Bovendien is het zo dat bij iedere aanvraag om een lening 
expliciet besluitvorming in het AB plaatsvindt. 

Namens het AB: 
Chris van Dijk 

Bekercompetitie 1996. · 

De CTW gaat in 1996 weer een 
bekercompetitie organiseren. 
In het verleden is de belang
stelling voor de bekercompe
titie langzaam maar zeker 
teruggelopen . . Dit jaar gaat 
de CTW, met een gewijzigde 
opzet , proberen de bekercom
petitie aantrekkelijker te 
maken. We hopen dat dan meer 
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teams mee zullen gaan doen. 

De bekercompetitie staat open voor alle dames senioren, voor 
alle heren senioren die 3e divisie of lager spelen en voor alle 
jeugdspelers met een c- of D-licentie. om personen die bij 
elkaar in de competitie spelen ook de kans te geven samen met 
elkaar in de bekercompetitie in een team te spelen, is bi j de 
senioren uitgegaan van de competitieklasse waar men in het 
voorjaar 1996 speelt (er wordt dus niet uitgegaan van de 
licentieklassen die normaal voor toernooien worden gehanteerd). 
Voor de jeugd wordt wel uitgegaan van de licentieklassen in 
verband met de vele klassen en leeftijdscategorieën die er bij 
de jeugd zijn. Er wordt gespeeld in teams van 2 personen 
waarbij 4 enkelwedstrijden en 1 dubbelwedstrijd wordt gespeeld. 

Bij de senioren en jeugd worden de heren- en dames-, en de 
jongens- en meisjesklassen samengevoegd. Ook kan een dame en 
een heer of een jongen en een meisje in 1 team samen inschrij
ven. De definitieve klasse-indeling wordt op dit moment binnen 
de CTW besproken en ontvangt u via het bulletin "Rond-de-
taf el 11, omstreeks 15 januari, gelijktijdig met de inschrijf- --i 
formulieren. ~ 

De wedstrijden voor de bekercompetitie worden gespeeld op 
zondag 10 maart en 14 april (finale). Er zijn dus, in tegen
stelling tot het verleden, nog maximaal 2 speelronden. Per . 
klasse spelen er maximaal 4 teams in de finale. De verenigingen 
kunnen tafels beschikbaar stellen voor de bekercompetitie. De 
verenigingen die de meeste teams inschrijven, maken de grootste 
kans dat in hun zaal een aantal wedstrijden kunnen worden 
gespeeld. 

Nog even een aantal redenen waarom u in 1996 aan de bekercom
petitie moet deelnemen: 
*Iedereen speelt minimaal 6 wedstrijden per dag (meestal 9). 
* Dames en heren en jongens en meisjes spelen tegen elkaar. 
* Geen grote niveauverschillen in de verschillende klassen. 
* Mooie prijzen zijn voor alle nummers l en 2 in de finale 
beschikbaar. 

* Gezelligheid doordat meerdere poules in 1 zaal worden af ge
werkt (jeugd en senioren door elkaar). 

Hopelijk tot ziens in de bekercompetitie 1996. 

Namens de CTW, 
Joost Schoenmakers. 
Tel: 0165-561261. 

Eredivisie. 

Op veler verzoek was besloten de wedstrijden in de beide 
eredivisies in te korten van tien tot zeven partijen. Het 
publiek kon immers geen vier uur aan een stuk geboeid blijven, 
zo heette het. Met minder partijen werd de oplossing gevonden. 
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Niettemin bleken verschillende ontmoetingen bij de heren nog 
steeds vier à viereneenhalf uur te duren. Toch lijkt een voor
zichtig optimisme op zijn plaats. Het nieuwe systeem zorgt in 
ieder geval voor spanning. 

Bij de dames waren de kaarten al heel snel geschud. Door enkele 
prima uitslagen eisten de dames van het Overijsselse Hoonhorst 
de enige nog te vergeven play-off plaats op. voor Hotak '68 
restte slechts een plek in de degradatiepoule, waar Mariëlle 
van Gool, Femke Hermus en Wendy Snijders moeten trachten 
minstens één concurrent onder zich te houden. 

Bij de heren was een en ander veel minder duidelijk. Meest in 
het oog springend was natuurlijk het gedoe rond de Chinees van 
Van Sloun Interieur, die dermate laat op kwam dagen, dat de 
landskampioen de play-offs miste, mede door de strafpunten na 
een afgezegde wedstrijd. 
Maar er was nog een ploeg die vantevoren bovenin was gepland en 
het niet redde. Pecos uit Oegstgeest draaide een teleurstellend 
seizoen en eindigde eveneens beneden de streep. 
Hoewel FVT/Visser veruit te sterk was voor de verzamelde 
concurrentie, was het daaronder dringen geblazen. Tot de 
laatste speeldag hadden zes clubs kans op de play-offs. 
Het als kampioen van de eerste divisie gepromoveerde SPS/Never 
Despair uit Den Bosch kon de hooggespannen verwachtingen niet 
helemaal waarmaken. Te vaak moesten Gert-Jan van der Braak, . 
Jeroen van der Wiel en Erwin Andriessen op papier gelijkwaardi
ge tegenstanders feliciteren. Beter verging het Perfection/Ire
nei dat via de achterdeur de hoogste klasse had bereikt. Met 
een onverwacht goed scorende Frank Boute als kopman, goed 
gesteund door Reinier Paetzel en Peter Manders werd bijvoor
beeld in de openingswedstrijd COSMOS/TTVV uit Veldhoven ver
slagen. Mede door dit onderlinge resultaat eindigden 4e Tilbur
gers in de reguliere competitie als tweede, een prachtig 
resultaat. 

Hierdoor moest men in de halve finale van de play-offs aantre
den tegen de ploeg uit Veldhoven, die na de tegenvallende 
ouverture langzaamaan beter was gaan draaien. Martijn van de 
Leur had onder andere Peter Heister van van Sloun geklopt en 
Stanley Verbeek had in de laatste voorrondewedstrijd Jörg de 
Cock gepakt. De dubbele ontmoeting tussen beide Brabantse clubs 
zou vuurwerk te zien geven, was de verwachting. Beide ploegen 
verwachtten te kunnen zegevieren. 
Na de eerste ontmoeting, in Veldhoven, waren de kaarten evenwel 
geschud. Een vantevoren niet voor mogelijk gehouden uitslag was 
op de borden verschenen. De Tilburgers, aangemoedigd door een 
groot legioen meegereisde supporters, leken de wedstrijd wat 
lichtvaardig te hebben opgepakt. Anders valt de opstelling van 
Perfection/Irene nauwelijks te verklaren. Hetzij verwachtte 
coach Henk Boute dat Paetzel een reële kans zou maken tegen 
COSMOS/TTVV-kopman Marco Bottram, hetzij achtte hij werkelijk 
Manders in staat zijn beide partijen te winnen. Beide aannamen 
kwamen niet uit. Maar daarmee was het leed nog niet geleden. 
Boute, tot dan slechts verloren van De Cock en van Liu Qiang, 
delfde eerst het onderspit tegen Verbeek, en later ook tegen 

5 



Bottram, die hij in Tilburg kansloos had gelaten. Na de 7-0 was 
het voor iedereen duidelijk dat COSMOS/TTVV de finale zou halen 
tegen FVT/Visser. 

En dat is een prima succes voor de Veldhovenaren, die het 
vertrek van De Cock en Vijverberg opvingen met het aantrekken 
van "good old" Stanley Verbeek en "coming man 11 Martijn van de 
Leur. In TafelTennisMagazine werd dit team afgeschilderd als 
degradatiekandidaat, maar coach Jack Aarts ging bij de start 
van het seizoen al uit van een plaats bij de bovenste vier. Dat 
ze de prestatie van vorig seizoen (tweede) zouden evenaren, had 
evenwel ook hij niet kunnen bevroeden. 
SPS/Never Despair moet in staat worden geacht directe degrada
tie te voorkomen. In een promotie/degradatieduel kan dan een 
terugkeer naar de eerste divisie alsnog worden afgewend. 

Rob Hendrikx. 

Geslaagden. 

E.n ;f< heb Je. no9 
zo 9ce.-u:9d ' dit 'Zijn 

l<E.R5TBALLE.N Y 

Het diploma verenigingsscheidsrechter is behaald door: 
F.J. van oostenbrugge 
W. v.d. Heijden 

Het diploma jeugdtrainer is gehaald door: 
J. Avontuur 
H. Clijsen 
M. Dreef 
R. Kempers 
J. van Meer 
E.J.D. Peeters 
E. Schroeijers 
J. Vlaar 
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T. Bollen 
E. Coppens 
M. van Hooff 
M. van de Korput 
G. Oprins 
R. v.d. Schoot 
A. Versteeden 

Taptoe. 

Zoals bekend zal ook deze kerstvakantie weer het jaarlijks 
terugkerende TAPTOE-TAFELTENNIS-EVENEMENT worden gehouden. 
In onze afdeling doen dit jaar 28 verenigingen mee (In 1994 
waren dat 32 verenigingen). De deelnemende verenigingen binnen 
de afdeling Brabant zijn: 
TTV Attaque St. Oedenrode 
ATTC '77 Aarle-Rixtel 
TTV Bergeyk Bergeyk 
TTV BSM Dongen 
TTV Budilia Budel 
COSMOS/TTVV Veldhoven 
TTV Eenentwintig Beek en Donk 
TTV Flash Eindhoven 
Hotak '68 Hoogerheide 
JCV Vught 
Van Liempd Ass/TTVS Schijndel 
TTV 't Markiezaat Bergen op Zoom 
TTV De Meppers Heeze 
MTTV '72 Mierlo 
TTV Over 't netje Heeswijk Dinther 
SPS/Never Despair Den Bosch 
OTTC Oss 
TTV Perf ./Irene Tilburg 
TTV Red Star '58 Goirle 
TTV De Rots Boxtel 
TTV Sios Roosendaal 
TTV Smash '73 Uden 
TTV De Stuiters Hedel 
TTV Tanaka Etten-Leur 
TTV Unicum Geldrop 
Vice Versa '51 Oudenbosch 
Vice Versa '64 Rosmalen 
TTV Waalwijk Waalwijk 

De verenigingen die in dit rijtje niet voorkomen, kunnen 
hieraan iets doen, door zich volgend jaar wel op te geven als 
deelnemer. 

Afdelingscoördinator TTTE, 
Wil Gevers, tel: 0495-493468. 

TTV Renata. 
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"BIJ ONS HOEF JE NIET GOED TE ZIJN" 

Met bovenstaande slogan is tafelten
nisvereniging Renata te Eindhoven 
onlangs veel in de publiciteit ge
weest. Zoveel zelfs dat velen dachten 
aan een jubileum. 
"Hoewel wij al bijna 40 jaar bestaan, 
nl. in 1998", aldus voorzitter F. 
Bröcheler, "moeten wij daar dus nog 
even op wachten". 
De reden van een grootschalige publi
ci teitstunt is dus te danken aan de 
inzet van het bestuur met een nieuwe 
voorzitter en secretaris. Met dit 
bestuur willen wij binnen de vereni-
ging nieuw elan brengen. 

"Met de vereniging ging het de laatste jaren wat minder," 
vertelt de heer Bröcheler. "Daarom -wilden wij graag wat meer 
leden bij de club hebben, niet alleen competitiespelers, maar ~ 
ook rekreanten. Wij hebben daarom advies ingewonnen bij de ' 
Eindhovense Sportraad. Die is er immers niet voor niets" zegt 
de voorzitter. "Zij hebben ons op het goede spoor gezet en ons 
bijzonder ondersteund door onder andere posters te maken, het 
drukken van aanmeldingsformulieren, maar verder hebben wij het 
toch zelf moeten doen". 

En niet onverdienstelijk kan ik wel zeggen! Renata hield begin 
oktober twee open avonden en maakte dit kenbaar in wijkkrant
jes, en in regionale bladen. Ook werd er een interview op Radio 
Eindhoven gehouden en zijn er posters opgehangen. Maar liefst 
35 geïnteresseerden, zowel dames als heren hebben hierop_ 
gereageerd door te komen kijken en er zijn zelfs al zeven 
nieuwe leden bij de club gekomen. Blijkbaar is er in Eindhoven 
nog steeds genoeg animo om te komen tafeltennissen. 

Nu wil de vereniging zich ook gaan richten op sponsoring. "We 
zijn toe aan nieuwe kleding," gaat de heer Bröcheler verder. 
"Renata heeft geen clubblad, maar wel een commissie die akti
vi tei ten organiseert buiten tafeltennis om. Er wordt hier 
echter maar weinig gebruik van gemaakt, doordat er maatschappe
lijk weinig behoefte bestaat. Iedereen heeft het te druk. Toch 
gaat Renata meer aktiviteiten ontplooien, maar dan meer op het 
tafeltennisvlak. Zo willen wij een goede trainer uitnodigen, 
uitwisselingen houden met andere clubs en een toernooi organi
seren". 

Maar de kersverse voorzitter heeft nog veel meer plannen in 
petto. Er is sprake van om de zaal op te frissen en het is een 
grote wens op termijn douches aan te leggen. Verder wil hij 
contact zoeken met andere besturen. "Wat doen zij wat wij niet 
doen en wat zouden wij beter kunnen doen? Belangrijk is het om 
een reserve op te bouwen, een vereniging te zijn met vlees op 
de botten," vindt de voorzitter. "De kracht van onze vereniging 
bestaat uit enerzijds het spelen op · resultaat en anderzijds 
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staat gezelligheid hoog in het vaandel. Ik denk dat andere 
verenigingen ook zo tegen ons aankijkenn. 

"Onze vereniging telt momenteel zo'n 50 leden. Momenteel komen 
wij enkel uit in de NTTB kompetitie, nl. acht teams waarvan een 
damesteam. Het eerste team speelt derde divisie met kampi
oensmogelijkheid, maar er is ook een team in de zesde klasse". 

Naar mijn mening heeft tafeltennisvereniging Renata al heel wat 
bereikt met hun activiteiten en ik wens ze namens de redactie 
van Mixed ook nog veel succes toe bij het uitvoeren van de 
overige plannen. 

Lydia van Oirschot. 

Wettelijke aansprakelijkheid sportverenigingen. 

Onlangs is er veel publiciteit geweest omtrent een uitspraak 
van de Hoge raad in een zaak waarin een gymnastiekvereniging in 
Emmen aansprakelijk werd gesteld voor letsel dat een turnster 
heeft opgelopen als gevolg van onzorgvuldig handelen van de 
trainer/vereniging tijdens oefeningen aan de ringen. 
Voor alle duidelijkheid wil ik u daarover als volgt berichten. 

Als vereniging treft u handelingen waaruit aansprakelijkheids
stelling kan voortkomen. In dat kader is er met "de zaak Emmen" 
niets nieuws onder de zon. De publiciteit hieromtrent kunt u 
dan ook kwalificeren als een goed gevoerde publiciteitscampagne 
van een advocatenbureau dat zich gespecialiseerd heeft in 
letselschade. 
Dat uw vereniging een aansprakelijkheidsverzekering nodig 
heeft, waarin alle handelingen die door of namens de vereniging 
worden verricht door bestuur. vrijwilligers of personeel zijn 
gedekt, is derhalve een oud gegeven. 
Ik adviseer u derhalve dringend indien u niet over een WA
verzekering zou beschikken zo spoedig mogelijk contact op te 
nemen met een goede assurantie-tussenpersoon om een aansprake
lijkheidsverzekering af te sluiten waarin de omschrijving van 
de gedekte handelingen zo ruim mogelijk is gesteld, bijvoor
beeld conform het bovenstaand onderstreept afgedrukte. Het 
betreft immers niet alleen handelingen van trainers, maar ook 
van teambegeleiders (vaak goedwillende ouders), kantinebeheer
der, schoonmakers, het bestuur, enz, enz. 
Nieuw in ·"de zaak Emmen" is de hoogte van de eis tot schade
vergoeding, welke f2 miljoen bedroèg. De uiteindelijke toewij
zing is fl miljoen geworden. Voorheen waren bedragen in de orde 
van grootte van f500.000 aan de orde. 
Ik adviseer u derhalve, mede naar aanleiding van het advies dat 
NOC*NSF hierover heeft uitgebracht, het verzekerd bedrag te 
laten stellen op ± 2 miljoen per gebeurtenis. 
Mocht u wel over een WA-verzekering beschikken, dan adviseer ik 
u deze na .te zien op bovenstaande elementen en zonodig tot 
bijstelling van deze verzekering over te gaan. 
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Tot slot meld ik u dat bij de beoordeling van een aansprake
lijkheidsstelling de verwijtbaarheid van de verzekerde aan de 
orde is. In dat kader adviseer ik u train ingen te doen uitvoe
ren door een gediplomeerde en bijgeschoolde trainer. Zijn/haar 
deskundigheid reduceert de kans dat ongelukken e.d. het .gevolg 
zijn van aan de trainer verwijtbaar onzorgvuldig handelen en 
vermindert dus de kans van aansprakelijkheid van uw vereniging. 

De NTTB kent momenteel geen collectieve WA-verzekering. In het 
verleden heeft de bondsraad daarvoor nooit gevoeld. Thans 
onderzoeken wij opnieuw de mogelijkheden hiertoe. Ik adviseer u 
echter daarop niet te wachten maar uw eigen verantwoordelijk
heid in dezen op korte termijn te nemen. Indien een collectieve 
oplossing in de toekomst wordt getroffen, dan zullen altijd 
overgangsregelingen van toepassing zijn. 

Hubert Speekenbrink, directeur NTTB. 

Internationaal toernooi. 

Van 3 t/m 12 mei zal in het Spaanse Benidorm een tafeltennis
toernooi worden georganiseerd met deelnemers uit Nederland, 
België, Duitsland en Spanje. 
Voor slechts f599,- bent u verzekerd van: 
- vervoer per royal class-bus 
- verblijf in luxueus 3 sterrenhotel op basis van volpension 
- reisverzekering 
- gratis T-shirt als aandenken 
- voordeelcoupons t.w.v. f250,- geschonken door Posno 

totaal prijzenpakket t.w.v. fl0,000,-

In de organisatie van het toernooi zitten onder andere de 
gebroeders Rijn en Ton Vogelaar, Marcel Laurijssen van dé 
landelijke CTW en Joan Boons, competitieleider. 

Van maandag tot en met vrijdag vindt het toernooi plaats, met 
een mixed dubbel, een team- en een individueel toernooi, dat 
geopend zal worden door de burgemeester van Benidorm. 

Omdat er prima excursiemogelijkheden zijn, en het in Benidorm 
altijd prachtig weer is, kunt u op ideale wijze sport en 
vakantie combineren. 

Inschrijfformulieren ziJn te verkrijgen in de winkels van ~osno 
sport (en telefonisch onder nummer 0495-532881) of door een 
kaartje te sturen naar: 

A. Elblein 
Peerderbaan 99 
3910 Neerpelt 
België 
Tel: 003211801106 

Achim Elblein. 
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NTTB-jubileumboek. 

In verband met het zestigjarig jubileum van de Nederlandse 
Tafeltennisbond heeft Bas den Breejen een boek geschreven, 
getiteld "De geschiedenis van het Nederlandse Tafeltennis; van 
spel tot sport, van pionier tot prof". 
Het boek is af te halen bij het bondsbureau in Zoetermeer, ad 
f39,50, of te bestellen door overmaking van f48,25 op giro 
26.85.45 of ING-bank 66.72.11.500 t.n.v. de NTTB onder vermel
ding van "Geschiedenis tafeltennis". 

Uitnodiging trainers. 

Alle A-, B- en jeugdtrainers in de regio Brabant worden hierbij 
uitgenodigd voor een technische bijeenkomst op woensdag 13 
december 1995. 
De avond zal bestaan uit een kort theoretisch gedeelte (± 15 
minuten), een praktijksessie en een korte evaluatie. 
Was bij de eerste bijeenkomst het aanleren en toepassen van de 
Chinese fh-service het thema, nu ~s dat: · 
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service-ontvangst, fh-flip en voetenwerk. 

Inleider/docent zal zijn ex-bondstrainer en topcoach van de 
NTTB Theo Rieken. Theo heeft praktische ervaring met alle 
toppers van Nederland en zal het onderwerp overdragen in de 
praktijksessie. 

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 13 december 1995 van 
19.30 t/m 22.00 uur in de zaal van ttv BSM, st. Jozefstraat 110 
te Dongen. 
De kosten bedragen flO,- voor VVTT-leden en fl5,- voor niet
leden. 

U kunt zich opgeven door telefonische aanmelding 0162-313396 of 
door middel van onderstaand aanmeldingsformulier voor 1 decem
ber 1995 in te sturen naar 

B. Jacobis 
Wezel donk 24 
5103 EV Dongen 

Het bedrag dient ter plaatse te worden voldaan of overgemaakt 
te worden op gironummer 3002158 onder vermelding van "T.B. 
13/12". 

LET OP!!! VERGEET NIET UW BATJE EN SPORTKLEDING MEE TE NEMEN 
VOOR DE PRAKTIJKSESSIE. 

Met sportgroeten, 
Ben Jacobis. 

Aanmeldingsformulier Technische bijeenkomst VVTT woensdag 13 
december 1995. 
Ondergetekende neemt deel aan de technische bijeenkomst. -

NAAM: TEL: 
ADRES: 
POSTCODE EN WOONPLAATS: 
LID VVTT: JA/NEE VERENIGING: 

Het verschuldigde bedrag à fl0,-/15,- wordt ter plaatse be
taald/is door mij overgemaakt op giro 3002158 t.n.v. B. Jacobis 
o.v.v. "T.B. 13/12". 

Handtekening: 

AJB-meerkampen. 

Afgelopen weken zijn weer de verschillende ronden gespeeld in 
de zogenaamde kwalificatiemeerkampen. In .de afdeling Brabant 
werden de volgende uitslagen genoteerd. 
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jongens junioren: 
1 M. Timmermans Waalwijk 
2 B. Bertens Perfection/Irene 
3 I. Melieste TCS 

meisjes junioren: 
1 P. Meeuwissen 
2 A. v/d Broek 
3 W. Stephan 

jongens aspiranten: 
1 E. v. Ginneken 
2 M. v/d Hoven 
3 P. v. Hoorn 

meisjes aspiranten: 
1 A. Quak · 
2 F. v/d Lans 
3 c. Potter 

jongens pupillen: 
1 T. Gimbrere 
2 M. v/d Lans 
3 R. Figlarek 

meisjes pupillen: 
1 K. Musters 
2 M. Vissers 
3 B. Claassens 

jongens welpen: 
1 J. Wijnen 
2 P. v. Hooydonk 
3 A. Sloos 

meisjes pupill.!m..;_ 
l M. V/d Berk 
2 C. Franken 
3 N. Caris 

Jaarverslag verenigingen. 

Wanzl/Belcrum 
Son en Breugel 
COSMOS/TTW 

Back Hands 
Waalwijk 
OTTC 

Hotak '68 
TTCV/Nedlin 
Smash 

Wanzl/Belcrum 
TTCV/Nedlin 
Wanzl/Belcrum 

Hotak '68 
JCV 
TTCV/Nedlin 

COSMOS/TTW 
TCS 
Wanzl/Belcrum 

COSMOS/TTW 
Hotak '68 
Stiphout 

Naar aanleiding van vragen over dit onderwerp heb ik enig 
onderzoek verricht naar de rechten en plichten van verenigin
gen m.b.t. het uit te brengen jaarverslag. 
Conform art. 48 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is het 
bestuur van een vereniging verplicht om binnen zes maanden na 
afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn 
door de algemene vergadering, een jaarverslag uit te brengen 
over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde 
beleid. Het legt de balans en de staat van baten en laste~ met 
een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze 
stukken worden ondertekend door de bestuurders en commissaris-
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sen. Ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan 
wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na 
verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke 
bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen 
nakomen. 
Ontbreekt een raad van commissarissen, dan benoemt de algemene 
vergadering jaarlijks een commissie van te minste twee leden, 
die geen deel uit mogen maken van het bestuur. Zij onderzoeken 
de financiële bescheiden en aanverwante stukken en brengen 
verslag uit aan de algemene vergadering van hun bevindingen. 

1 ·" 

Wat betekent dit in de praktijk? 
Er is geconstateerd dat er nog diverse verenigingen zijn die 
geen balans en geen exploitatierekening (de zgn. verlies- en 
winstrekening) uitbrengen. Zij volstaan met een overzicht van 
inkomsten en uitgaven. U voldoet dan niet aan de wet en bent 
in feite strafbaar. In hoeverre dit op korte of lange termijn 
consequenties kan hebben, is niet in te schatten. Voorkomen is 
echter beter dan genezen. Aangeraden wordt dan ook om aan deze 
wettelijke verplichting te voldoen. Een bijkomend voordeel is 
dat u de leden meer inzicht verschaft in het financiële reilen 
en zeilen en de vermogenspositie van de vereniging, iets waar 
ze gewoon recht op hebben. 

Mocht u vragen of problemen hebben m.b.t. dit onderwerp, dan 
kunt u ten alle tijde contact met mij opnemen. 

Chris van Dijk, penningmeester 

Uit de clubbladen. 

Vereniging Kadans heeft leuke grapjes over de voorzitter. Als 
hij oud is, dan is hij een oude lul. Staat hij erop dat men 
zich aan de voorschriften houdt, dan is hij bureaucratisch, 
zoniet dan is hij een slappe zak. Praat hij na de wedstrijd 
niet over tafeltennis, dan voelt hij zich intellectueel boven 
het "gewone volk" verheven, etc, etc. 
Vinden jullie het gek dat Kadans een vacature heeft voor een 
voorzitter •..•• 

In Onder de Loep een dolenthousiast stuk over een onverwacht 
kampioenschap. Nog steeds denkt de schrijver glimlachend terug 
aan deze leuke gebeurtenis. Wel heeft hij een beetje medelij
den met de tegenstanders. Zij hadden heel het seizoen bovenaan 
gestaan en receptie met bloemen al gerageld. 

In het clubbulletin vah Vice Versa '51 staat vermeld dat men 
in onderhandeling is met het "Oudenbossche krantje" om een 
eind te maken aan de situatie dat het ingezonden stuk steeds 
maar voor de helft wordt afgedrukt, waardoor met name de jeugd 
er bekaaid vanaf komt. 

In Toffelproat verhaalt de voorzitter van COSMOS/TTVV dat er 
naar alle waarschijnlijkheid een Jongeren Ontmoetings Centrum 
gevestigd gaat worden direct naast de speelzaal. De club doet 
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aan de gemeente onder andere de suggestie de ruiten aan de 
voorzijde van het gebouw te vervangen door een gemetselde 
muur. 

Een geregeld terugkerend item in Endeetje van SPS/Never Des
pair is een tekening van een uitgeteld op de sofa liggend 
persoon, wie vele meer of minder filosofische gedachten door 
het hoofd gaan. De denker vertoont een opmerkelijke gelijkenis 
met een trainer die volgens ons toch inmiddels vertrokken is 
bij de club. 

Reeds op de allereerste pagina van D'n opslag van TTV De Bron 
wordt een dringende oproep gedaan aan alle leden om actief aan 
ledenwerving te doen, daar het ledentaal gestaag terugloopt, 
wat funest kan zijn voor de club. Wellicht dat deze vermelding 
helpt? 

In het qua uiterlijk geheel vernieuwde, maar immer nog naamlo
ze clubblad van Wanzl/Belcrum viel het ons op dat een juiste 
schrijfwijze werd gehanteerd voor het begrip "kopij", waar de 
meeste mensen reppen van 'kopie', of 'copy'. Aan te leveren 
materiaal (kopij} heeft evenwel niets met het begrip kopiëren 
te maken, dus graag "kopij". 

Agenda. 

18 november 
19 november 
19 november 
19 november 
25/26 november 
26 november 
26 november 
1 december 
2 december 
2/3 december 
3 december 
3 december 
8 december 
9 december 
9/10 december 
9/10 december 
15 december 
15/16 december 
16 december 
17 december 
17 december 
19 december 
6 januari 
7 januari 
8 januari 
9 januari 

open Oostenrijkse kampioenschappen 
Vincent Chin toernooi 
afdelingsontmoeting Tilburg 
kwartfinale nationale c-meerkampen 
open Franse kampioenschappen 
regionale ronde A/B-meerkampen jeugd 
kwalificatie NK A-senioren 
regionaal bestuurstoernooi Den Bosch 
promotie/degradatiewedstrijden 
open Zweedse kampioenschappen 
finale jeugd C/D-meerkampen 
finale seniorenlicentiemeerkampen 
beslissingswedstrijden afdelingscomp. 
poldertoernooi 
NK senioren A 
open Finse kampioenschappen 
Europa cup 3e ronde 
open Portugese kampioenschappen jeugd 
Europese herenliga 
B-ranglijsttoernooi Breda 
Mixeddubbelspeltoernooi Veghel 
Europese vrouwenliga 
Back Handstoernooi jeugd 
Back Handstoernooi senioren 
regiovergadering Den Bosch 
regiovergadering West-Brabant 
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10 
13 
13 
14 

januari 
januari 
januari 
januari 

regiovergadering Eindhoven 
kwalificatietoernooi o.s. 
Brabantse kampioenschappen jeugd 
Brabantse kampioenschappen senioren 

Kopij voor de volgende Mixed dient uiterlijk 31 december 1995 bij 
ons binnen te zijn. 
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